XVIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 2018
„Witraż Bożonarodzeniowy”
Miasto Toruń

Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Toruniu, ul. Hallera 79,
tel./fax 056/652 05 39, e-mail: szkola@sp14.torun.pl
Współorganizator:
MDK w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15

Cele konkursu:





pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej
poszanowanie dla obyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie
stworzenie nastroju świątecznego sprzyjającego integracji społeczności szkolnej
pobudzanie wrażliwości estetycznej uczniów

Adresaci konkursu:




uczniowie klas I-III SP;
temat: „Polskie tradycje bożonarodzeniowe”
uczniowie klas IV-VI SP;
temat: „Boże Narodzenie na Kujawach”
uczniowie klas VII-VIII SP i III Gim.; temat: „Zapusty na Kujawach”

Warunki uczestnictwa:
1. Przedmiotem konkursu jest witraż o tematyce bożonarodzeniowej zawierający element związany
z Toruniem
2. Każda (tylko indywidualna!) praca powinna zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko autora
 wiek, klasa
 adres i telefon szkoły
3. Nadesłane prace nie będą zwracane , prace będą eksponowane na wystawie MDK-u.
4. Prace należy składać lub nadsyłać do Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu, ul. Hallera 79 w terminie
do 06 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.
Nagrody:
1. Profesjonalne jury pod kierunkiem doradcy metodycznego Pani mgr Anity Przybyszewskiej-Pietrasiak
oceni twórczy wysiłek.
2. Twórcy najlepszych prac trzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów oraz
podziękowania dla opiekunów.
3. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.
4. Rozdanie nagród i dyplomów oraz wystawa pokonkursowa odbędą się w MDK-u przy
ul. Przedzamcze 11/15 w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 12.00.
Opiekun konkursu
mgr Jolanta Narożny
tel. 601 646 303

Dyrektor szkoły
mgr Ireneusz Woźniak

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w zw. z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do :
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…………………………………………
podpis rodzica

